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“Mythes” 

• Het traditionele en eeuwig onveranderlijke leven in de in zich zelf 
gekeerde zandgemeenschappen 

 

• De geringe sociaal-economische verschillen in diezelfde 
gemeenschappen (egalitair: vergelijk ook recente discussie rond 
opvattingen Piketty) 

 

• De zorgzame dorpssamenleving met sterke familiebanden (het drie-
generatiegezin) 

 

• Maar ook:  

– de kansloosheid en extreme armoede van de Drentse veenarbeider, 

– het uitzichtloze armoedige Drentse keuterbestaan 



“Verhalen” 
• “Bartje” als Drents ikoon:  

– maar waar staat het voor? Armoede? Armenzorg? 
Kinderrijkdom? Een verdwenen Arcadia? 

 

• De vele overgeleverde ‘oral history’ verhalen 
van Drentse veenarbeiders rond 1900 

– Maar hoe representatief zijn deze? 

 

• Het Pauperparadijs door Suzanna Jansen & 
Het ellendige leven van Eise Pijl door Harry 
Gras 

– Maar welke verhalen worden niet verteld? 

 



Big data 
• Beeld Drents verleden thans bepaald door slecht 

onderzochte mythes en (wellicht) niet representatieve 
verhalen 

 

• Recente verregaande digitalisering persoonsgegeven 
(Drenlias) maakt het mogelijk om deze mythes echt te 
controleren: alle Drenten zitten in de computer: zeker voor 
de 19e eeuw, maar ook deels voor de 18e  en 20e eeuw. 

 

• Ambities? 

– Digitalisering Drentse volkstellingen en 
bevolkingsregisters 

– Digitalisering Drentse belastingbronnen (waaronder de 
19e eeuwse gemeentelijke hoofdelijke omslagen) 

 



Vragen??? 
• Sociale verschillen (4 Drenthe’s: zand, veen, randgebieden, ‘stadjes’) 

– De kansen om op te klimmen of te dalen? 

– De verschillen in leven tussen sociale groepen? 

– Bleven diverse groepen Drenten echt in hun dorp/provincie? 

 

• Drenthe in nationaal/internationaal vergelijkend perspectief? 

– Gezonder of niet: levensverwachting en kindersterfte? 

– Huwelijksgedrag en celibaat: later trouwen en meer ongehuwden (ivm 
beperkt aantal boerderijen??) 

– Het 3-generatiegezin, van oudsher al, of vooral populair vanaf 19e eeuw 

 

• De enorme veranderingen in de 19e en eerste helft 20e eeuw: effecten op 
de Drentse samenleving? 

– Verandering beroepsstructuur (van agariers naar alles en nog wat) 

– Opkomst kleine boerenstand in 19e, begin 20e eeuw en verdwijning 
daarvan?  

– De mega-bevolkingsgroei vanaf 1800 

– Bloei en verval Koloniën van weldadigheid in de 19e eeuw: eilandjes in 
Drenthe of integratie bevolking in Drentse samenleving?  

 

– fvmj 



‘Opportunities’ 

• Beschikbaar stellen van Drenlias bestanden aan 
wetenschappers (o.a. RUG) om onderzoek te doen 

– Amateur historici 

– Universitair personeel 

– Promotie-onderzoek 

– Basis papers 2e tot 4e jaars studenten 

 
• Voorbeelden Allegroninger bestanden, thans ter beschikking sectie ESG, RUG 

– Veel Groninger voorbeelden in aankomend proefschrift over sociale effecten 
studiefinanciering 1815-2015 (Wouter Marchand) 

– Studenten gebruiken delen database voor werkstukken en eindscripties (gemakkelijk voor 

Groningen) 

 

• WAT NU ONDERZOCHT KAN WORDEN, KON 
VROEGER NIET: KOSTTE TOEN VEEL TE VEEL TIJD 

 

 


